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Am Ales . . .
La târcoala lui Satan, care vrea să-mi strice somnul,
Și-mi oferă bogății, doar să mă despart de Domnul,
Îi răspund instantaneu, cum îi răspundeam la școală:
— Eu rămân cu Dumnezeu, nu fac nici o târguială.
Îmi arată-n mâna grea, epoleții cu trufie,
Doar să mă despart cumva de-a Credinței mărturie;
Hotărât atunci îi spun, nici să nu mă mai provoace,
— Eu sunt fiu de Împărat! Sunt creștin, — și să-mi dea pace.
Iar mă pune să aleg, cu tupeul său, anume,
Între Bunul Dumnezeu și bancnotele din lume,
— Vrei să fi mereu argat? Cu salar de azi pe mâine?
Eu te fac să fii bogat, nu cerșind un colț de pâine…
Mi-L arată pe Hristos, cu bolnavii și săracii,
Și-mi promite, mincinos, aur cât să iau cu sacii;
Poate-i surd, și-atunci îi strig: — Mincinosule, n-ai minte,
Cum crezi c-am să-l vând pe Hrist, pentru blidul tău de linte?
Domnul m-a răscumpărat cu un mare preț la Cruce!
În Hristos eu sunt bogat! El la Ceruri mă conduce.
Am ales pe Dumnezeu, pe Isus Mântuitorul,
Vreau să stau în turma Lui! Numai El îmi e Păstorul! (vp)

Vinerea trecută au
început din nou
studiile biblice de
vineri seara ale
tinerilor, studii
conduse de fratele
George Ardelean.
Ne bucurăm de
râvna tinerilor și ne
rugăm Domnului
pentru ei.
r La serviciul de priveghi de
marți seara, la căpătâiul fratelui Ioan
Madinea, a fost cu noi și familia
fratelui Erwin Lutzer, păstor la
biserica Moody, care a predicat
Cuvântul Domnului.
r Exprimăm condoleanțe familiei
Sandi și Roxana Negrău, cu ocazia
trecerii la Domnul a sorei Magdalena
Bratu, mama sorei Roxana. Serviciul
de înmormântare a fost în cadrul
bisericii Logos.

r Duminica trecută au fost cu noi
la adunare:
- fratele și sora Vasile Stremțan
- fratele Marinică și sora Cornelia
Dumitrașcu, din Ohio;
- fratele Alexandru Câmpeanu, din
Timișaoara;
r Din activitățile bisericii
- Miercurea trecută a început din
nou programul AWANA.
- Vineri au reînceput studiile
biblice cu tinerii, de la 7:00pm. Și ieri
au început clasele de limba română.

Din albumul nostru de fotografii
Vara anului
1969. Cei
proaspăt veniți
din România
împreună cu
frații români
veniți mai de
demult, la un
picnic la Twin
Lakes, în
Wisconsin, la
familia Steve
Dan.

Nu cumva, Dumnezeul tău se află
într-o ramă, pe perete?
„Eu îl voi iubi, și Mă voi arăta lui” (Ioan 14:21f).
Un copil, al cărui tată era plecat de acasă mai tot
timpul, a privit fotografia de pe perete a tatălui său și i-a
spus mamei: „Mamă, aș vrea așa de mult ca tata să nu
mai stea în ramă ci să coboare jos la noi!”
E Dumnezeu real pentru tine, lângă tine? Sau e
mai mult un fel de icoană pusă în ramă pe perete, o
lozincă, o doctrină, ceva frumos la care să te uiți și la
care să te gândești din când în când, dar totuși în ramă?
Nu te-ai gândit niciodată că ar fi bine să coboare din
ramă, să devină o ființă vie, reală, plină de glorie? N-ai
strigat niciodată: „Oh, unde să-L caut ca să-L găsesc?”
E Isus în ramă plăcut la chip, frumos să te uiți la
El
dar agățat pe perete? Au venit necazurile, și
falimentele, și durerea, și singurătatea, și ai plâns și teai rugat; totuși El n-a ajuns să-ți fie real, încă pare să
rămână tot în ramă. Iar îndoiala vine și-ți șoptește: „Totul e doar o
poveste!”
El a promis că e gata să vină lângă tine, să coboare „din ramă”.
„Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește; și cine Mă
iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, și Mă voi arăta
lui” (Ioan 14:21). Tu ai poruncile Lui, adică, să crezi în El, să-L
iubești, să trăiești pentru El, să ne iubim unii pe alții (I Ioan 3:23)...,
dar le ții cu scumpătate? Zici că și tu crezi în El și te rogi, dar Îl asculți
pe Hristos? Când ai să-L asculți cu adevărat, El va coborî din ramă.
Să iubim Casa Domnului, să ne rugăm pentru
adunarea în har a sfinților, să iubim adunarea noastră
împreună pentru Numele Domnului. Locașul acesta de
închinăciune este un Betel binecuvântat în care ne
întâlnim unii cu alții și cu Domnul nostru. Este un dar
de la Domnul.
Să cântăm cu psalmistul: „Cât de plăcute sunt
locașurile Tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu
suspină și tânjește de dor după curțile Domnului,
inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!”

Cântarea Preaiubitului
meu
„Voi cânta Preaiubitului meu,
cântarea Preaiubitului meu, despre via
Lui...” (Isaia 5:1).
Aici găsim gingășia unuia din cele
mai duioase pasagii din
Sfânta Scriptură. Aici e o
doină a iubirii dintre
Dumnezeu și poporul
Lui, dintre Mirele iubirii
și mireasa Lui, dintre
Stăpânul viei și via
dorurilor Lui.
Ce har! Voi cânta
Preaiubitului meu...
Cântările noastre nu
sunt ca să ne auzim noi
vocile, ci sunt cântări pe care să le audă
Preaiubitul, Domnul nostru.
Cântările în adunare trebuie să fie
din inimă, cântate frumos, cu
sinceritate, ca o încununare a
închinăciunii sufletului în fața lui
Dumnezeu.
Noi nu cântăm oamenilor, ci Îi
cântăm lui Dumnezeu.
Pe lângă toate acestea, cântările
noastre sunt aduse „Preaiubitului”,
adică Aceluia pe care Îl iubim din toată
inima.
Relația dintre noi și Domnul este o
relație de intimitate, de dragoste.
Cântările trebuiesc aduse în mijlocul
legăturii noastre cu Domnul, în starea
înaltă în care ne-a pus Dumnezeu, pe
baza mântuirii pe care o avem în

„Să ne uităm țintă la
Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
adică la Isus, care
pentru bucuria care-I
era pusă înainte a suferit crucea, a
disprețuit rușinea, și șade la dreapta
scaunului de domnie al lui

Domnul Isus.
Poate să vină cel mai vestit
cântăreț de operă să cânte o cântare,
dar dacă sufletul lui nu e mântuit, totul
e doar un concert, nu o închinare și
adorație adusă lui Dumnezeu. Și poate
să vină o credincioasă simplă, și să
cânte o cântare chiar fără multă
iscusință artistică, dar atunci când
cântarea are parfumul dragostei pentru
Domnul Isus, ea ne înalță pe toți, ne
zidește și ne unește la piciorul crucii
Domnului Isus.
Așa spunea proorocul Isaia: „Voi
cânta Preaiubitului meu...” În același
gând, psalmistul spunea: „Cântați
Domnului, binecuvântați Numele Lui,
vestiți din zi în zi mântuirea Lui!˝
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